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Ο ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ: 
Ο νέος Ψηφιακός Μαστογράφος (SELENIA DIMENSIONS, AVIA της HOLOGIC) 
αποτελεί το νεότερο και πληρέστερο µοντέλο της κατηγορίας του στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης µαστογραφιών υψηλής ποιότητας, 
καθώς και τοποθέτησης οδηγών για επεµβατικές πράξεις µε εξαιρετική ακρίβεια, σε τρεις 
διαστάσεις. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
 Επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα.          

 Υψηλή αξιοπιστία. 

 Μικρός χρόνος εξέτασης. 

 Ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης αγκίστρων εντοπισµού βλαβών (HOOK).

 Μικρότερη δόση ακτινοβολίας. 

 Αυτόµατος καθορισµός της δόσης της ακτινοβολίας ανάλογα µε την σύσταση, 

    το µέγεθος των µαστών και την ασκούµενη πίεση. 

 Μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια. 

  Αυτόµατη µεγέθυνση περιοχών του µαστού χωρίς επιπρόσθετη ακτινοβόληση. 

  Ειδικά πίεστρα για εφαρµογή της µικρότερης πίεσης στους µαστούς, ανάλογα µε την 
λήψη (ψηφιακή µαστογραφία, εντοπιστική, µεγεθυντική λήψη).

 

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθµισης του 
βιοϊατρικού του εξοπλισµού µε απόκτηση µηχανηµάτων που φέρουν τεχνολογία 
αιχµής, εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο που λειτουργεί σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Με τον Ψηφιακό Μαστογράφο νέας γενιάς, το τµήµα των Ιατρικών 
Απεικονίσεων του ENHC εγκαινιάζει µια νέα εποχή µε την εφαρµογή πρωτοποριακών 
µεθόδων διάγνωσης και θεραπείας στον ακτινοδιαγνωστικό τοµέα. 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

 Ψηφιακές µαστογραφίες. 

 Εντοπιστικές µαστογραφίες. 

 Μεγεθυντικές µαστογραφίες. 

 Μαστογραφίες χειρουργικών παρασκευασµάτων. 

 Τοποθέτηση αγκίστρων εντοπισµού βλαβών (HOOK). 

Το άριστα εκπαιδευµένο επιστηµονικό προσωπικό σε συνδυασµό µε ιατρικό εξοπλισµό 
τεχνολογίας αιχµής εξασφαλίζουν άριστες απεικονιστικές εξετάσεις τόσο για την 
πρόληψη όσο και για την διάγνωση των παθήσεων του µαστού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι συµβεβληµένο 
µε τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
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